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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου έχει ως σκοπό να αυξάνει 
την θετική επίδραση των ευρωπαϊκών προτύπων στη λειτουργία της αγοράς,  την οικονομική 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μεταξύ άλλων έχει 
ως σκοπό: να συντομεύσει τη διαδικασία τυποποίησης στις περιπτώσεις όπου τα πρότυπα 
εκπονούνται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής, να διασφαλίσει την επαρκή εκπροσώπηση των 
ΜΜΕ και των ενδιαφερομένων κοινωνικών ομάδων κατά την διαδικασία τυποποίησης 
(ειδικότερα όταν τα πρότυπα εκπονούνται κατόπιν αιτήσεως της Επιτροπής), να μεριμνήσει 
για την γενική εφαρμογή των προτύπων των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, και ως εκ τούτου για την αύξηση της διαλειτουργικότητας και του αριθμού των 
προτύπων που ισχύουν για τις καινοτόμες και ταχέως εξελισσόμενες τεχνολογίες, όπως η 
νανοτεχνολογία, η βιοτεχνολογία και η πυρηνική τεχνολογία καθώς και για την μεγαλύτερη 
ενοποίηση των υφισταμένων νομικών πλαισίων. 

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας αποφάσισε να αξιοποιήσει την 
τροποποίηση των οδηγιών 89/686/ΕΟΚ και 93/15/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 
94/9/ΕΚ, 94/25/ΕΚ, 95/16/ΕΚ, 97/23/ΕΚ, 98/34/ΕΚ, 2004/22/ΕΚ, 2007/23/ΕΚ, 2009/105/ΕΚ 
και 2009/23/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία κατέστη 
απαραίτητη λόγω της ανάπτυξης της τεχνολογίας και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας. 
Είναι απαραίτητο να εκπονηθεί νέα νομοθετική πράξη για να ενισχυθούν οι οδηγίες που 
έχουν έως σήμερα εφαρμοστεί σχετικά με την πολιτική τυποποίησης και να ενημερωθούν οι 
προαναφερθείσες οδηγίες.

Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις αφορούν τον προσδιορισμό των αρμοδιοτήτων της 
Επιτροπής και της Μόνιμης Επιτροπής Τεχνικών Προτύπων και Προδιαγραφών. Νέες 
τροποποιήσεις αφορούν την ένταξη της τυποποίησης στον τομέα των υπηρεσιών στο 
νομοθετικό πλαίσιο και την ξεχωριστή αντιμετώπιση της τεχνολογίας των πληροφοριών και 
των επικοινωνιών. Επίσης αναθεωρήθηκε η βάση της χρηματοδότησης της τυποποίησης από 
την ΕΕ.

Η θέση του συντάκτη

Ο συντάκτης επικροτεί την πρόταση για νέα οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου να ενισχυθεί η υφιστάμενη πολιτική τυποποίησης της ΕΕ και να εισαχθούν νέοι 
παράγοντες  για να ληφθούν υπόψη οι νέες προκλήσεις, και είναι της άποψης ότι συνιστά  
ισχυρή βάση για τον εκσυγχρονισμό των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Τυποποίησης. Στους παράγοντες αυτούς συμπεριλαμβάνεται και το ότι η 
τυποποίηση στον τομέα των υπηρεσιών λαμβάνεται υπόψη και συμπεριλαμβάνεται στο 
σύστημα κοινοποίησης. Άξιο επαίνου είναι το μέρος που αφορά την χρηματοδότηση της 
ευρωπαϊκής τυποποίησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή - που δημιουργεί καλύτερη νομική 
βάση και απλοποιεί τις διαδικασίες. 

Εν τούτοις, ορισμένα στοιχεία της πρότασης δημιουργούν  ανησυχία ως προς την λειτουργική 
αποτελεσματικότητα στο πλαίσιο δημοσίων-ιδιωτικών εταιρικών σχέσεων. 
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Τροποποιήσεις στις διατάξεις του κανονισμού είναι απαραίτητες, προκειμένου να μετατραπεί 
σε εκτελεστικό εργαλείο, ούτως ώστε να υποστηριχθεί η ενιαία αγορά, να εφαρμοστούν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα ενόψει της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας, να 
διευκολυνθεί η συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγόντων και να διασφαλιστεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη. Το σύστημα ευρωπαϊκής τυποποίησης πρέπει να βελτιωθεί με την εισαγωγή νέων 
παραγόντων που θα του προσδώσουν προστιθέμενη αξία. 

Ειδικότερες παρατηρήσεις:

1) Οι ισχύοντες κανόνες της ευρωπαϊκής τυποποίησης δεν προσδιορίζονται ούτε 
αναφέρονται. 

2) Δεν υπάρχει αναφορά στην αρχή της εθνικής εκπροσώπησης, που αποτελεί τη βάση της 
ευρωπαϊκής (και διεθνούς) τυποποίησης.

3) Δεν υπάρχουν διατάξεις σχετικά με την αρχή του "status quo", που είναι ουσιαστικής 
σημασίας για την εναρμόνιση των προτύπων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

4) Πολλές διατάξεις έχουν γενικό χαρακτήρα, γεγονός το οποίο, υπό το φως της εκτεταμένης 
εκχώρησης εξουσιών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, επιτρέπει πολύ ευρεία ερμηνεία των 
διατάξεων αυτών. Χρειάζονται διευκρινίσεις. Αυτό αφορά επίσης ορισμένους 
προσδιορισμούς καθώς και δράσεις, ειδικότερα σ' αυτούς τους τομείς όπου η Επιτροπή έχει 
υποβάλει προτάσεις που επηρεάζουν τη λειτουργία του υπάρχοντος συστήματος και τη 
συνοχή του.

5) Στην πρόταση κανονισμού της, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές 
διαφόρων φόρουμ και κοινοπραξιών αντί των ευρωπαϊκών προτύπων, καθότι τα κριτήριά 
τους ευκολότερα τηρούνται. Μια από τις βάσεις της δημοκρατικής διαδικασίας τυποποίησης 
είναι η κοινωνική συναίνεση. Η ακεραιότητα του ευρωπαϊκού συστήματος τυποποίησης είναι 
η δύναμή του, καθότι διασφαλίζει τη συνοχή μιας δέσμης προτύπων. Η συμμετοχή διαφόρων 
φόρουμ και κοινοπραξιών στο σύστημα δεν πρέπει να οδηγήσει στον καθορισμό αντιφατικών 
προτύπων και ανταγωνιστικών μεταξύ τους προδιαγραφών ούτε πρέπει να παρεμποδίζει τη 
συμμετοχή των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (δεδομένου ότι τα έξοδα της συμμετοχής 
σε φόρουμ είναι υψηλά και τα κριτήρια για τη λήψη των αποφάσεων δεν είναι πάντοτε 
δημοκρατικά).  Επιπλέον, σε ορισμένα φόρουμ και κοινοπραξίες ενδέχεται να κυριαρχούν 
παράγοντες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, η εκπόνηση προτύπων καλό θα ήταν, 
στο μέτρο του δυνατού, να περιοριστεί στους σήμερα αναγνωρισμένους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, ενώ θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι πολυάριθμες δυνατότητες που 
προσφέρονται από τους οργανισμούς αυτούς ως προς την εκπόνηση εγγράφων βάσει 
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επείγουσας, βασιζόμενης σε συναίνεση, διαδικασίας στην οποία λαμβάνουν μέρος 
ενδιαφερόμενοι παράγοντες από όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ ( π. χ. με τη διοργάνωση 
θεματικών συνεδρίων). 

Το να εφαρμόζονται οι προδιαγραφές φόρουμ ή κοινοπραξιών θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο 
σε αυστηρά προσδιορισμένες περιπτώσεις ( π. χ. σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων όπου δεν υπάρχουν πρότυπα), διατηρώντας τις ίδιες πάντοτε απαιτήσεις όσον 
αφορά: τη συναίνεση, τη δημοσιότητα, την εθελοντική συμμετοχή, τη διαφάνεια κλπ. όπως 
και οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης.

6) Δεν υπάρχει αναφορά στις πλέον πρόσφατες τεχνολογίες, όπως η νανοτεχνολογία, η 
βιοτεχνολογία ή η πυρηνική τεχνολογία.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας καλεί την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς 
και Προστασίας των Καταναλωτών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην 
έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να εκδίδονται από τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
δηλαδή την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Τυποποίησης (CEN), την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης
(CENELEC) και το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο 
Τηλεπικοινωνιακών Προτύπων (ETSI).

(3) Το ευρωπαϊκό σύστημα τυποποίησης 
πρέπει να συνεχίσει να διοργανώνεται  
από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες 
και προς όφελός τους, σύμφωνα με τις 
αρχές της συνοχής, της διαφάνειας, της 
δημοσιότητας, της συναίνεσης, της 
ανεξαρτησίας από ειδικά συμφέροντα, 
της αποδοτικότητας της αγοράς, της 
αποτελεσματικότητας και της κρατικής 
εκπροσώπησης στη διαδικασία λήψεως 
των αποφάσεων και τα ευρωπαϊκά 
πρότυπα θα πρέπει να εξακολουθήσουν να 
εκδίδονται από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης, δηλαδή την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης (CEN), 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής 
Τυποποίησης (CENELEC) και το 
Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τηλεπικοινωνιακών 
Προτύπων (ETSI).
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Or. pl

Αιτιολόγηση

Υπενθυμίζει την τρέχουσα κατάσταση.

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 
εκδίδονται από εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και 
τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά. 
Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για την 
εσωτερική αγορά και για την 
αποτελεσματικότητα της τυποποίησης 
στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και 
της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης. 
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, 
για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν από τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

(10) Εντός της Ένωσης, τα εθνικά πρότυπα 
εκδίδονται από εθνικούς φορείς 
τυποποίησης, γεγονός που θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε αντικρουόμενα πρότυπα και 
τεχνικά εμπόδια στην εσωτερική αγορά
της ΕΕ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο για 
την εσωτερική αγορά της ΕΕ και για την 
αποτελεσματικότητα της τυποποίησης
στην Ένωση να επιβεβαιωθεί η υπάρχουσα 
τακτική ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
των εθνικών φορέων τυποποίησης, των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης και 
της Επιτροπής όσον αφορά τις τρέχουσες 
και τις μελλοντικές εργασίες τυποποίησης, 
καθώς και τις ρυθμίσεις για τη αρχή του 
"status quo" (standstill) ως προς την 
εφαρμογή τους σε εθνικούς φορείς 
τυποποίησης στο πλαίσιο των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης. 
Αυτή η ανταλλαγή πληροφοριών θα πρέπει 
να ευθυγραμμίζεται με το παράρτημα 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο, η οποία εγκρίθηκε με την 
απόφαση αριθ. 80/271/ΕΟΚ του 
Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 1979, 
για τη σύναψη των πολυμερών συμφωνιών 
που προκύπτουν από τις εμπορικές 
διαπραγματεύσεις 1973 - 1979.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Λείπει η αναφορά στην αρχή του "status quo" (άρθρα 4 και 7 της οδηγίας 98/34).  Το "status 
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quo " αποτελεί κατ' εξοχήν εργαλείο αποφυγής τεχνικών εμποδίων στο εμπόριο, που 
ταυτόχρονα υποστηρίζει την τεχνική εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ. Κατά συνέπεια, 
είναι σημαντικό να βελτιωθεί η
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ 
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

(13) Τα πρότυπα είναι σημαντικά εργαλεία 
για τις επιχειρήσεις και ιδίως τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις ( ΜΜΕ), οι 
οποίες, ωστόσο, δεν συμμετέχουν επαρκώς 
στο σύστημα τυποποίησης, με αποτέλεσμα 
να παραμένει ο κίνδυνος τα πρότυπα να μη 
λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες και τα 
προβλήματα των ΜΜΕ, ούτε το δυναμικό 
που διαθέτουν για καινοτομία. Κατά 
συνέπεια, είναι σημαντικό να βελτιωθεί η 
εκπροσώπηση και η συμμετοχή των ΜΜΕ
στη διαδικασία τυποποίησης, ιδίως στις 
τεχνικές επιτροπές.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Πρότυπα που εγκρίνονται με ανεπαρκή συμμετοχή των ΜΜΕ συνεπάγονται διακρίσεις εις 
βάρος τους όχι μόνο ως προς την παραγωγική τους δραστηριότητα, αλλά και ως προς τις 
καινοτόμες δραστηριότητές τους. 

Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, κατά 
κανόνα υποεκπροσωπούνται στις 
δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει 
επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη 

(14) Τα ευρωπαϊκά πρότυπα έχουν ζωτικό 
ενδιαφέρον για την ανταγωνιστικότητα 
των ΜΜΕ οι οποίες, ωστόσο, σε 
ορισμένους τομείς υποεκπροσωπούνται 
στις δραστηριότητες τυποποίησης, ιδίως σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο. Επομένως, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να εξασφαλίζει 
επαρκή εκπροσώπηση των ΜΜΕ στη 
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διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης μέσω 
μιας οντότητας με κατάλληλα προσόντα.

διαδικασία ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι ΜΜΕ, συμμετέχουν 
στην ευρωπαϊκή τυποποίηση σε εθνικό επίπεδο, όπου συναντώνται με παρόμοιες επιχειρήσεις 
και με τις τοπικές αρχές και έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται στην μητρική τους γλώσσα. Η 
εθνική συναίνεση, που επιτυγχάνεται με τη συμμετοχή των ΜΜΕ, υποβάλλεται εν συνεχεία στις 
ενδεδειγμένες τεχνικές επιτροπές ευρωπαϊκού επιπέδου από εκπρόσωπο του εθνικού φορέα 
(αρχή της εθνικής εκπροσώπησης).

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το 
πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων 
κατά την παροχή υπηρεσιών υλικού, 
λογισμικού και τεχνολογίας της 
πληροφορίας, π.χ. με την επιλογή 
προτύπων τα οποία μπορούν να 
εφαρμόζονται από όλους τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που 
θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου 
εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και η
οδηγία 2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα 
πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των 

(19) Οι δημόσιες αρχές θα πρέπει να 
αξιοποιήσουν στον μέγιστο βαθμό το 
πλήρες εύρος των σχετικών προτύπων  και 
τεχνικών προδιαγραφών κατά την παροχή 
υπηρεσιών υλικού, λογισμικού και 
τεχνολογίας της πληροφορίας, π.χ. με την 
επιλογή προτύπων και τεχνικών 
προδιαγραφών που μπορούν να 
εφαρμόζονται από όλους τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές, κάτι που 
θα καταστήσει εφικτό τον μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό και τη μείωση του κινδύνου 
εγκλωβισμού. Η οδηγία 2004/17/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 31ης Μαρτίου 2004, περί 
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 
συμβάσεων στους τομείς του ύδατος, της 
ενέργειας, των μεταφορών και των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών και η οδηγία 
2004/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
31ης Μαρτίου 2004, περί συντονισμού των 
διαδικασιών σύναψης δημόσιων 
συμβάσεων έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών καθορίζουν ότι οι τεχνικές 
προδιαγραφές στις δημόσιες συμβάσεις θα 
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εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές 
τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα 
τεχνικά συστήματα αναφοράς που 
καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν 
υπάρχουν – με μνεία των εθνικών 
προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή 
τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον 
σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την 
εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των 
προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο,
τα πρότυπα στον τομέα των τεχνολογιών 
της πληροφορίας και της επικοινωνίας 
συχνά καταρτίζονται από άλλους 
οργανισμούς κατάρτισης προτύπων και δεν 
εμπίπτουν σε καμία από τις κατηγορίες 
προτύπων και εγκρίσεων που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν 
οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες 
συμβάσεις να αναφέρονται σε πρότυπα
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, ώστε 
να ανταποκρίνονται στην ταχεία εξέλιξη 
που συντελείται στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, να διευκολύνουν την παροχή 
διασυνοριακών υπηρεσιών, να 
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να 
προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την 
καινοτομία.

πρέπει να διατυπώνονται με μνεία των 
εθνικών προτύπων που μεταφέρουν τα 
ευρωπαϊκά πρότυπα, τις ευρωπαϊκές 
τεχνικές εγκρίσεις, τις κοινές τεχνικές 
προδιαγραφές, τα διεθνή πρότυπα και άλλα 
τεχνικά συστήματα αναφοράς που 
καθιερώνονται από τους ευρωπαϊκούς 
οργανισμούς τυποποίησης ή – αν δεν 
υπάρχουν – με μνεία των εθνικών 
προτύπων, εθνικών τεχνικών εγκρίσεων ή 
τεχνικών προδιαγραφών που αφορούν τον 
σχεδιασμό, τον υπολογισμό και την 
εκτέλεση των εργασιών και τη χρήση των 
προϊόντων, ή ισοδύναμων μέσων. Ωστόσο,
οι τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας συχνά καταρτίζονται από 
άλλους οργανισμούς κατάρτισης προτύπων 
και δεν εμπίπτουν σε καμία από τις 
κατηγορίες προτύπων και εγκρίσεων που 
προβλέπονται στις οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 
2004/18/ΕΚ. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο 
να προβλεφθεί η δυνατότητα να μπορούν 
οι τεχνικές προδιαγραφές για τις δημόσιες 
συμβάσεις να αναφέρονται σε τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας, ώστε να ανταποκρίνονται 
στην ταχεία εξέλιξη που συντελείται στον 
τομέα των τεχνολογιών της πληροφορίας 
και της επικοινωνίας, να διευκολύνουν την 
παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών, να 
ενθαρρύνουν τον ανταγωνισμό και να 
προωθούν τη διαλειτουργικότητα και την 
καινοτομία.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με 
την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα. 
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Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 20

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(20) Ορισμένα πρότυπα στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας δεν καταρτίζονται σύμφωνα 
με τα κριτήρια του παραρτήματος 3 της 
συμφωνίας για τα τεχνικά εμπόδια στο 
εμπόριο. Για τον λόγο αυτό, ο παρών 
κανονισμός θα πρέπει να καθιερώνει μια 
διαδικασία για την επιλογή των προτύπων
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας που θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στις 
δημόσιες συμβάσεις, προϋποθέτοντας 
ευρεία διαβούλευση με πολλούς 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων 
αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή 
καταλόγου χαρακτηριστικών, για τα εν 
λόγω πρότυπα και τις σχετικές διαδικασίες 
τυποποίησής τους. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι 
πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και 
γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της 
κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να 
βασίζονται σε κριτήρια που 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για
τους διεθνείς οργανισμούς τυποποίησης.

(20) Ορισμένες τεχνικές προδιαγραφές
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας δεν 
καταρτίζονται σύμφωνα με τα κριτήρια 
του παραρτήματος 3 της συμφωνίας για τα 
τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο. Για τον λόγο 
αυτό, ο παρών κανονισμός θα πρέπει να 
καθιερώνει μια διαδικασία για την επιλογή 
των τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας που θα μπορούσαν να 
χρησιμοποιηθούν στις δημόσιες 
συμβάσεις, προϋποθέτοντας ευρεία 
διαβούλευση με πολλούς 
ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένων 
των ευρωπαϊκών οργανισμών 
τυποποίησης, επιχειρήσεων και δημόσιων 
αρχών. Ο παρών κανονισμός θα πρέπει 
επίσης να ορίζει απαιτήσεις, με τη μορφή 
καταλόγου χαρακτηριστικών, για τις εν 
λόγω τεχνικές προδιαγραφές και τις 
σχετικές διαδικασίες τυποποίησής τους. 
Αυτά τα χαρακτηριστικά θα πρέπει να 
εξασφαλίζουν ότι τηρούνται οι στόχοι 
πολιτικής δημόσιου συμφέροντος και 
γίνονται σεβαστές οι ανάγκες της 
κοινωνίας, ενώ θα πρέπει και να 
βασίζονται σε κριτήρια που 
διαμορφώνονται στο πλαίσιο του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου για τη 
διεθνή τυποποίηση.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με 
την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα. 
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Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο 
ανταγωνισμός μεταξύ τυποποιημένων 
λύσεων, η αναγνώριση μιας συγκεκριμένης 
τεχνικής προδιαγραφής δεν θα πρέπει να 
εμποδίζει την αναγνώριση μιας
ανταγωνιστικής τεχνικής προδιαγραφής 
σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού. Κάθε αναγνώριση θα πρέπει 
να προϋποθέτει την ικανοποίηση των 
χαρακτηριστικών και μια ελάχιστη
αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από 
την αγορά. Η αποδοχή από την αγορά δεν 
θα πρέπει να ερμηνεύεται ως ευρεία 
εφαρμογή της προδιαγραφής στην αγορά.

(21) Για να τονωθεί η καινοτομία και ο 
ανταγωνισμός, η αναγνώριση μιας 
συγκεκριμένης τεχνικής προδιαγραφής δεν 
θα πρέπει να εμποδίζει την αναγνώριση 
μιας τεχνικής προδιαγραφής σύμφωνα με 
τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού. 
Κάθε αναγνώριση θα πρέπει να 
προϋποθέτει την ικανοποίηση των 
χαρακτηριστικών και μια σημαντική
αποδοχή της τεχνικής προδιαγραφής από 
την αγορά.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι λύσεις για την τυποποίηση δεν πρέπει να είναι μεταξύ τους αντικρουόμενες. Θα πρέπει να 
υπάρχει μια συνεκτική δέσμη προτύπων. Οι τυποποιημένες τεχνικές λύσεις πρέπει να 
διασφαλίζουν ίσες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις, ούτως ώστε να μπορούν να ανταγωνίζονται 
στους τομείς του σχεδιασμού ή των υπηρεσιών Για τους καταναλωτές οι τυποποιημένες τεχνικές 
λύσεις  πρέπει να αποτελούν σαφείς δείκτες, ώστε να ξέρουν τι να αγοράζουν.

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 22

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(22) Τα επιλεγμένα πρότυπα στον τομέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην εφαρμογή της
απόφασης αριθ. 922/2009/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 2009, 
σχετικά με λύσεις διαλειτουργικότητας για 

(22) Οι επιλεγμένες τεχνικές 
προδιαγραφές στον τομέα των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας θα μπορούσαν να συμβάλουν 
στην εφαρμογή της απόφασης αριθ. 
922/2009/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
16ης Σεπτεμβρίου 2009, σχετικά με λύσεις 
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τις ευρωπαϊκές δημόσιες διοικήσεις (ISA), 
η οποία καθιερώνει, για την περίοδο 2010-
2015, ένα πρόγραμμα λύσεων 
διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων 
που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες διοικήσεις (ISA), η οποία 
καθιερώνει, για την περίοδο 2010-2015, 
ένα πρόγραμμα λύσεων 
διαλειτουργικότητας για τις ευρωπαϊκές 
δημόσιες διοικήσεις και τα θεσμικά 
όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, 
με την παροχή κοινών και ενιαίων λύσεων 
που διευκολύνουν τη διαλειτουργικότητα.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με 
την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα. 

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να 
κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να 
απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα 
πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η 
ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. 
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης 
ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις 
ανάγκες των καταναλωτών ή να 
εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για 
τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί 
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να 

(23) Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις 
στον τομέα των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας όπου να 
κρίνεται σκόπιμο να ενθαρρυνθεί, ή να 
απαιτηθεί, η συμμόρφωση με καθορισμένα 
πρότυπα σε επίπεδο Ένωσης, προκειμένου 
να εξασφαλιστεί η διαλειτουργικότητα 
στην ενιαία αγορά και να βελτιωθεί η 
ελευθερία επιλογής που έχουν οι χρήστες. 
Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί επίσης 
ορισμένα καθορισμένα ευρωπαϊκά 
πρότυπα να μην ικανοποιούν πλέον τις 
ανάγκες των καταναλωτών ή να 
εμποδίζουν τις τεχνολογικές εξελίξεις. Για 
τους λόγους αυτούς, η οδηγία 2002/21/ΕΚ 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 7ης Μαρτίου 2002, 
σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για 
δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών δίνει τη δυνατότητα στην 
Επιτροπή, όπου είναι αναγκαίο, να καλεί 
τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς 
τυποποίησης να καταρτίζουν πρότυπα, να 
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συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή 
προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση 
τους ή να καταστήσει υποχρεωτική την 
εφαρμογή τους ή να αφαιρέσει πρότυπα 
και/ή προδιαγραφές από τον εν λόγω 
κατάλογο.

συντάσσουν κατάλογο προτύπων και/ή 
προδιαγραφών που δημοσιεύονται στην 
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, με σκοπό να ενθαρρύνει τη χρήση 
τους ή να αφαιρέσει πρότυπα και/ή 
προδιαγραφές από τον εν λόγω κατάλογο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα δεν είναι υποχρεωτικά· έχουν και πρέπει να συνεχίσουν να έχουν  εθελοντικό 
χαρακτήρα.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 36

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
αντιρρήσεις σε εναρμονισμένα πρότυπα τις 
οποίες η Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες 
και όταν τα στοιχεία αναφοράς στα 
εκάστοτε εναρμονισμένα πρότυπα δεν 
έχουν ακόμα δημοσιευθεί στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δεδομένου ότι το σχετικό πρότυπο δεν 
συνεπαγόταν ήδη τεκμήριο πιστότητας με 
τις βασικές απαιτήσεις που ορίζονται στην 
ισχύουσα ενωσιακή νομοθεσία 
εναρμόνισης.

(36) Η συμβουλευτική διαδικασία θα 
πρέπει να χρησιμοποιείται για τις 
εκτελεστικές αποφάσεις όσον αφορά τις 
αντιρρήσεις στο ετήσιο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα εργασιών τυποποίησης και σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στα εκάστοτε 
εναρμονισμένα πρότυπα δεν έχουν ακόμα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι το 
σχετικό πρότυπο δεν συνεπαγόταν ήδη 
τεκμήριο πιστότητας με τις βασικές 
απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα 
ενωσιακή νομοθεσία εναρμόνισης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα κράτη μέλη πρέπει να εκφέρουν τη γνώμη τους σχετικά με το πρόγραμμα των εργασιών 
τυποποίησης.
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 37

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 
εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτή 
η απόφαση θα μπορούσε να είχε συνέπειες 
στο τεκμήριο πιστότητας με τις ισχύουσες 
βασικές απαιτήσεις.

(37) Η διαδικασία εξέτασης θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται όσον αφορά όλες τις 
κοινοποιήσεις τυποποίησης προς 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης, 
την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών 
στους τομείς της τεχνολογίας της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας, της 
νανοτεχνολογίας, της βιοτεχνολογίας και 
της πυρηνικής τεχνολογίας 
πληροφόρησης  για τις εκτελεστικές 
αποφάσεις όσον αφορά τις αντιρρήσεις σε 
εναρμονισμένα πρότυπα τις οποίες η 
Επιτροπή θεωρεί δικαιολογημένες και όταν 
τα στοιχεία αναφοράς στο εκάστοτε 
εναρμονισμένο πρότυπο έχουν ήδη 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι αυτές 
οι αποφάσεις θα μπορούσαν να έχουν
συνέπειες στο τεκμήριο πιστότητας με τις 
ισχύουσες βασικές απαιτήσεις

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διαδικασία για την αναγνώριση τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των νέων τεχνολογιών 
πρέπει να προβλέπει τη δυνατότητα για τα κράτη μέλη να διατυπώνουν σχόλια.

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) «πρότυπο ΤΠΕ»: πρότυπο στον τομέα 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας.

διαγράφεται

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με 
την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα.  Επιπλέον στον 
προσδιορισμό αυτό δεν είναι σαφές τί ακριβώς σημαίνει ο όρος "πρότυπα ΤΠΕ".

Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο που 
περιέχει το κείμενο των τεχνικών 
προδιαγραφών για καθορισμένο προϊόν, 
που εξετάζεται να εγκριθεί σύμφωνα με 
τη διαδικασία του σχετικού προτύπου, 
όπως το έγγραφο αυτό προκύπτει από τις 
προπαρασκευαστικές εργασίες και 
διανέμεται προς δημόσιο σχολιασμό ή 
έλεγχο·

(3) «σχέδιο προτύπου»: το έγγραφο που 
περιέχει προτεινόμενο πρότυπο που έχει 
υποβληθεί για γνωμοδότηση, ψηφοφορία 
ή έγκριση·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο προσδιορισμός του αντίστοιχου ευρωπαϊκού προτύπου.

Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 4 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»:
προδιαγραφές που περιέχονται σ’ ένα 
έγγραφο το οποίο καθορίζει ένα από τα 
εξής:

(4) «τεχνικές προδιαγραφές»: έγγραφο στο 
οποίο καθορίζονται οι τεχνικές 
απαιτήσεις στις οποίες πρέπει να 
ανταποκρίνεται ένα προϊόν, μια 
διαδικασία ή μια υπηρεσία και το οποίο 
καθορίζει ένα από τα εξής:

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Εγκρίθηκε ως EN 45020.

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8α) "αρχή του status quo": εθνικοί 
φορείς τυποποίησης αναστέλλουν την 
περαιτέρω εργασία σχετικά με σχέδιο που 
έχει ξεκινήσει·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Ο προσδιορισμός περιλαμβάνεται στα άρθρα 4 και 7 της οδηγίας 98/34. 

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την
ένταξη ενός αντικειμένου τυποποίησης
στο πρόγραμμα εργασιών ενός 
ευρωπαϊκού οργανισμού τυποποίησης.

5. Οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης δεν 
προβάλλουν αντιρρήσεις ως προς την
εξέταση, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 
σύμφωνα με τους κανόνες των 
ευρωπαϊκών οργανισμών τυποποίησης,
ενός θέματος τυποποίησης του 
προγράμματος εργασίας τους, και δεν 
πραγματοποιούν ενέργειες που θα 
μπορούσαν να προδικάσουν τη λήψη 
σχετικής απόφασης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Οι εθνικοί φορείς τυποποίησης θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα μόνο να προβάλλουν 
αντιρρήσεις ως προς την ένταξη συγκεκριμένου θέματος τυποποίησης στα προγράμματα 
εργασίας τους. Επί του παρόντος αυτό γίνεται βάσει αποφάσεων που λαμβάνονται από 
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εμπειρογνώμονες των ενδιαφερομένων φορέων που συμμετέχουν σε ειδικές επιτροπές 
τυποποίησης. Η αποτελεσματικότητα των προτύπων στην αγορά και ο εθελοντικός τους 
χαρακτήρας συνιστούν δύο σημαντικές αρχές.

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5α. Κατά την προετοιμασία ευρωπαϊκού 
προτύπου ή μετά από την έγκρισή του, 
εθνικοί φορείς τυποποίησης δεν μπορούν 
να αναλάβουν καμία δράση που ενδέχεται 
να έχει αρνητική επίδραση στον στόχο 
της εναρμόνισης και, ειδικότερα, δεν 
μπορούν να δημοσιεύουν, στον 
συγκεκριμένο τομέα, νέο ή ενημερωμένο 
εθνικό πρότυπο που δεν ανταποκρίνεται 
πλήρως στο υφιστάμενο ευρωπαϊκό 
πρότυπο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η διάταξη αυτή ανταποκρίνεται στα κριτήρια της αρχής του status quo, που προέρχεται από την 
οδηγία 98/34.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (στο εξής
«ΜΜΕ»), των ενώσεων καταναλωτών και 
των περιβαλλοντικών και κοινωνικών 
φορέων, ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και
τουλάχιστον στα ακόλουθα στάδια 
κατάρτισης ευρωπαϊκών προτύπων ή 

1. Οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης
διευκολύνουν τη συμμετοχή επαρκούς 
εκπροσώπησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων (στο εξής «ΜΜΕ»), των 
ενώσεων καταναλωτών και των 
περιβαλλοντικών και κοινωνικών φορέων, 
ιδίως μέσω των οργανώσεων που 
αναφέρονται στο παράρτημα III, στο 
επίπεδο χάραξης πολιτικής και στα 
ακόλουθα στάδια κατάρτισης ευρωπαϊκών 
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παραδοτέων ευρωπαϊκής τυποποίησης: προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής 
τυποποίησης:

(α) κατά την πρόταση και την αποδοχή 
νέων θεμάτων εργασίας·

(α) κατά την πρόταση και την αποδοχή 
νέων θεμάτων εργασίας·

(β) κατά την τεχνική εξέταση των 
προτάσεων·

(β) κατά την τεχνική εξέταση των 
προτάσεων·

(γ) κατά την υποβολή παρατηρήσεων για 
τα σχέδια·

(γ) κατά την υποβολή παρατηρήσεων για 
τα σχέδια·

(δ) κατά την επανεξέταση υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης·

(δ) κατά την επανεξέταση υφιστάμενων 
ευρωπαϊκών προτύπων ή παραδοτέων 
ευρωπαϊκής τυποποίησης·

(ε) κατά τη διάδοση ευρωπαϊκών 
προτύπων ή παραδοτέων ευρωπαϊκής 
τυποποίησης και κατά τη σχετική 
ενημέρωση.

(ε) κατά τη λήψη μέτρων ενημέρωσης για 
θέματα που αφορούν ευρωπαϊκά πρότυπα 
ή παραδοτέα ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγόντων της ευρωπαϊκής τυποποίησης διασφαλίζεται 
από τους εθνικούς φορείς τυποποίησης. Η εθνική συναίνεση υποβάλλεται εν συνεχεία σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο μέσω εκπρόσωπου (αρχή της εθνικής εκπροσώπησης). Επίσης, το δικαίωμα 
διάδοσης ευρωπαϊκών προτύπων παραμένει στην αρμοδιότητα των εθνικών φορέων 
τυποποίησης. Τα έσοδα από την πώλησή τους συνιστούν τα μέσα χρηματοδότησης της 
τυποποίησης στην Ευρώπη.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης
εξασφαλίζουν επαρκή εκπροσώπηση, σε 
τεχνικό επίπεδο, των επιχειρήσεων, 
ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων 
και άλλων νομικών οντοτήτων σε 
δραστηριότητες τυποποίησης σχετικά με 
έναν νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος 
επιφέρει σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο 
πολιτικής ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι 
οικείες νομικές οντότητες συμμετείχαν σε 
σχέδιο που αφορά τον εν λόγω τομέα και 

2. Oι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης
διευκολύνουν τη συμμετοχή επαρκούς 
εκπροσώπησης, σε τεχνικό επίπεδο, των 
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και 
πανεπιστημίων και άλλων νομικών 
οντοτήτων σε δραστηριότητες 
τυποποίησης σχετικά με έναν 
νεοεμφανιζόμενο τομέα ο οποίος επιφέρει 
σημαντικές συνέπειες σε επίπεδο πολιτικής 
ή τεχνικής καινοτομίας, αν οι οικείες 
νομικές οντότητες συμμετείχαν σε σχέδιο 
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το οποίο χρηματοδοτείται από την Ένωση 
στο πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

που αφορά τον εν λόγω τομέα και το οποίο 
χρηματοδοτείται από την Ένωση στο 
πλαίσιο πολυετούς προγράμματος-
πλαισίου για δραστηριότητες στον τομέα 
της έρευνας και της τεχνολογικής 
ανάπτυξης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγόντων θα εξαρτάται πάντοτε από τη σημασία ενός 
σχεδίου για την αγορά. Η συμμετοχή απαιτεί ειδικές γνώσεις, ουσιαστικά προσόντα, ενδιαφέρον 
και χρηματοοικονομικά μέσα. Το άρθρο 5 και το παράρτημα ΙΙΙ του Κανονισμού παρέχουν 
προνόμια μόνο σε ορισμένους οργανισμούς και ομάδες ενδιαφερομένων παραγόντων. Η 
διάταξη αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι παραβιάζει την αρχή της ίσης μεταχείρισης.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 6 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2α. Το ετήσιο πρόγραμμα εργασιών 
ευρωπαϊκής τυποποίησης, όπως 
αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 2, θα 
εγκρίνεται σύμφωνα με τη συμβουλευτική 
διαδικασία, που αναφέρεται στο άρθρο 
18, παράγραφος 2, και επιπλέον οι 
ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης 
συμμετέχουν στη διαδικασία αυτή.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το σημείο αυτό πρέπει να προστεθεί για να διασφαλιστούν η αποτελεσματικότητα στην αγορά, η 
συμμετοχή των ενδιαφερομένων παραγόντων και η διαφάνεια (των διαδικασιών).
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Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Η Επιτροπή, εντός τριών μηνών από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

3. Η Επιτροπή, εντός ενός μηνός από την 
ημερομηνία κατά την οποία έλαβε γνώση 
για την αποδοχή του αιτήματος που 
αναφέρεται στην παράγραφο 2, 
ενημερώνει τον σχετικό ευρωπαϊκό 
οργανισμό τυποποίησης για τη χορήγηση 
επιδότησης με σκοπό την κατάρτιση ενός 
ευρωπαϊκού προτύπου ή παραδοτέου 
ευρωπαϊκής τυποποίησης.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Στην αιτιολογική έκθεση διευκρινίζεται ότι ο χρόνος που χρειάζεται για την εκπόνηση 
προτύπων αποτελεί θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Η βελτιστοποίηση των διαδικασιών 
είναι μάλλον σημαντική για όλους τους ενδιαφερομένους και για το λόγο αυτό προτείνεται να 
μειωθεί έως ένα μήνα ο χρόνος που προβλέπεται για την λήψη απόφασης σχετικά με την 
χορήγηση επιδότησης (δηλ. το ίδιο διάστημα που οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί τυποποίησης έχουν 
στη διάθεσή τους για να φτάσουν στη λήψη απόφασης όσον αφορά την έγκριση αίτησης).

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού
Κεφάλαιο IV - τίτλος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Πρότυπα στον τομέα των ΤΠΕ Τεχνικές προδιαγραφές στον τομέα των 
ΤΠΕ

Or. pl

Αιτιολόγηση

Τα πρότυπα προσδιορίζονται σύμφωνα με την περιοχή από όπου προέρχονται ή την μέθοδο με 
την οποία εκπονούνται και όχι σε συνάρτηση με τον βιομηχανικό τομέα.  Επιπλέον στον 
προσδιορισμό των "προτύπων" δεν είναι σαφές τί ακριβώς σημαίνει ο όρος "τεχνικές 
προδιαγραφές ΤΠΕ".
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Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας αρχής 
που αναφέρεται στην οδηγία 2004/18/ΕΚ 
είτε με δική της πρωτοβουλία, η Επιτροπή 
μπορεί να αποφασίσει να αναγνωρίσει 
τεχνικές προδιαγραφές που δεν είναι 
εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και 
πληρούν τις απαιτήσεις του παραρτήματος 
II ως πρότυπα ΤΠΕ.

1. Είτε έπειτα από πρόταση δημόσιας 
αρχής που αναφέρεται στην οδηγία 
2004/18/ΕΚ είτε με δική της πρωτοβουλία, 
η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
αναγνωρίσει τεχνικές προδιαγραφές στον 
τομέα της ΤΠΕ, που δεν είναι εθνικά, 
ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα και πληρούν 
τις απαιτήσεις του παραρτήματος II .

2. Η απόφαση που αναφέρεται στην 
παράγραφο 1 εγκρίνεται σύμφωνα με τη 
συμβουλευτική διαδικασία, που 
αναφέρεται στο άρθρο 18, παράγραφος 3, 
και επιπλέον οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης συμμετέχουν στη 
διαδικασία έγκρισής της.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της νομιμότητας της τυποποίησης της ΤΠΕ έως σήμερα δεν έχει επιλυθεί. Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε κοινοπραξίες φαίνονται πολύ ελαφρύτερες από αυτές που 
επιβάλλονται σε οργανισμούς τυποποίησης. Όταν η τυποποίηση πραγματοποιείται από 
οργανισμούς τυποποίησης έχει το πλεονέκτημα ότι διασφαλίζει τη συνοχή μιας δέσμης 
προτύπων, που εγγυάται τη λειτουργικότητα των προϊόντων και συστημάτων. Η κρίσιμη αυτή 
πτυχή δεν αναφέρεται στο παράρτημα ΙΙ.

Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 10 διαγράφεται
Χρήση προτύπων ΤΠΕ στις δημόσιες 
συμβάσεις
Τα πρότυπα ΤΠΕ που αναφέρονται στο 
άρθρο 9 αποτελούν κοινές τεχνικές 
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προδιαγραφές όπως αναφέρονται στις 
οδηγίες 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ και 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2342/2002.

Or. pl

Αιτιολόγηση

Το ζήτημα της νομιμότητας της τυποποίησης της ΤΠΕ έως σήμερα δεν έχει επιλυθεί. Οι 
υποχρεώσεις που επιβάλλονται σε κοινοπραξίες φαίνονται πολύ ελαφρύτερες από αυτές που 
επιβάλλονται σε οργανισμούς τυποποίησης.

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές 
εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση
προτύπων στον τομέα των ΤΠΕ που 
ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

(β) να προσαρμόζονται στις τεχνικές 
εξελίξεις τα κριτήρια για την αναγνώριση
τεχνικών προδιαγραφών στον τομέα των 
ΤΠΕ που ορίζονται στο παράρτημα ΙΙ·

Or. pl

Αιτιολόγηση

Προκειμένου να διασφαλιστεί η συνοχή της ορολογίας με τους προτεινόμενους προσδιορισμούς.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011.

1. Η Επιτροπή επικουρείται από επιτροπή. 
Πρόκειται για επιτροπή κατά την έννοια 
του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 182/2011. Η 
επιτροπή αυτή συνεργάζεται με τους 
ευρωπαϊκούς οργανισμούς τυποποίησης.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται η επιτροπή δημιουργεί ανησυχία, καθότι συνεπάγεται 
σημαντική μείωση της σημερινής διαφάνειας. Ο τρόπος με τον οποίο οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί 
τυποποίησης και οι εθνικοί φορείς τυποποίησης θα συμμετέχουν παραμένει ασαφής.


